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Eveniment: Centenar Ladislau Roth la „Cafeneaua online” (2 iulie 2020, Tel Aviv) - 

LEVIATHAN 

IA ROMÂNEASCĂ, ARIPĂ DE ÎNGER PESTE LUME – CUVÂNTUL LIBER  

«Veneţia şi laguna veneţiană în viziunea artiştilor români ai secolului XX», expoziţie on-

line – ZIARUL DE IAȘI 

”Mihai Eminescu - Vreme trece, vreme vine” - spectacol muzical-poetic în grădina ICR – 

GLASUL CETĂȚII 

„Malmkrog”, în regia lui Cristi Puiu, va avea premiera extraordinară în Franța pe 2 iulie – 

ZIARUL METROPOLIS 

Malmkrog, cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu câștigător la Berlinală își începe 

parcursul pentru public cu premiera extraordinară în Franța – RADIO ROMÂNIA 

CULTURAL  

"Malmkrog", cel mai recent film al regizorului Cristi Puiu, câştigător la Berlinală, va avea 

premiera joi în Franţa, iar în România va fi prezentat în avanpremieră la TIFF – 

NEWS.RO 

24. FFE – un festival cu multiple perspective – OBSERVATOR CULTURAL 
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ACTUALITATEA CULTURALĂ  

Un "Arlechin" din bogata serie a lui Corneliu Baba, scos la licitaţie de la 6.000 de euro – 

NEWS.RO 

Muzeele britanice se pregătesc de redeschidere – NEWS.RO 

Institutul Cervantes reia difuzarea filmelor clasice spaniole, gratuit, pe Vimeo – DILEMA 

VECHE 

Ateliere atractive de lut polimeric – AGENȚIA DE CARTE 

TNRS și FITS salută organizarea evenimentului „Cercul Literar de la Sibiu – Generația 

recuperată. Centenare cerchiste” – JURNALUL NAȚIONAL 

“Orgile României” – ediţia a II-a – 2-9 iulie 2020 Arad, Sibiu, Alba Iulia, Iaşi, Mediaş, 

Bucureşti – JURNALUL NAȚIONAL 
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